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KOM NAAR DE 
Algemene Ledenvergadering 
op 8 april in Café Die Twee 

inloop 19.30 uur – aanvang 20.00 uur 
 

AGENDA 
 

1. Opening en mededelingen 
 

2. Verslag Algemene Ledenvergadering 10 april 2015 
 
De leden wordt gevraagd het verslag goed te keuren. U kunt het verslag vinden op 
onze website www.dorpsraadwoubrugge.nl. 
 

3. Activiteiten 
 
Voorzitter Ben Beukenholdt geeft een overzicht van de activiteiten van het afgelopen 
jaar en de plannen voor het komende jaar. 
 

4. Financiën 2015 
 

 Penningmeester Ger Kok doet verslag over de  inkomsten en uitgaven in 2015 
en de balans per 31 december 2015.  

 Verslag van de kascommissie 2015, bestaande uit Marijke Weimar en Dick 
Warmerdam.  

 Na goedkeuring wordt de leden gevraagd het bestuur te dechargeren voor het 
gevoerde financiële beleid. 

 
5. Financiën 2016 

 

 De penningmeester presenteert de begroting 2016 en vraagt de instemming 
van de leden. 

 Het bestuur stelt voor om over het jaar 2016 de contributie vast te stellen op   
€ 0,00, in de veronderstelling dat in 2016 door de leden voldoende vrijwillige 
bijdragen zullen worden gegeven. Daarvoor wordt de leden om goedkeuring 
gevraagd. 

 Het bestuur stelt voor als leden van de kascommissie 2016 te benoemen 
Marijke Weimar en Nico van der Hulst. 

 
6. Bestuur 

 
Het bestuur bestaat uit 6 leden en het bestuur stelt voor dit zo te laten. 
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Volgens het rooster van aftreden vertrekken Corrie Kroes en Ewout van der Dussen. 
Zij zijn herkiesbaar en bereid een herbenoeming te aanvaarden. Herbenoemingen 
gelden voor maximaal 3 jaar. 
 
Leden kunnen tot 2 weken voor de vergadering 

 Voorstellen doen voor de hoogte van de contributie. 

 Kandidaten voordragen voor de kascommissie 2016. De voorstellen moeten 
voorzien zijn van tenminste 15 handtekeningen van leden van de vereniging. 

 Voorstellen doen voor het aantal leden waaruit het bestuur moet bestaan. 

 Kandidaten voordragen voor het bestuur. De voorstellen moeten voorzien zijn 
van tenminste 15 handtekeningen van leden van de vereniging. 

 
7. Rondvraag 

PAUZE 

 
8. Presentatie door Rob de Blauw 

 
Ter inleiding zullen wij u informeren over de belangrijkste uitkomsten van de 
gemeentelijke enquête over de statushouders. Dat zijn de toegelaten vluchtelingen 
die recht hebben op huisvesting. 
 
Daarna volgt een presentatie door Rob de Blauw. Hij  is coördinator 
vluchtelingenbegeleiding. Hij zal spreken over de acties die de gemeente 
onderneemt om nieuwe inwoners te integreren in onze samenleving. Ook uit de 
enquête is gebleken dat veel inwoners bezorgd zijn over die integratie. Daarom is het 
goed te horen wat de gemeente daaraan doet. 
 

9. Sluiting 
 
 

IDEEËNBUS 
In de zaal staat een ideeënbus opgesteld. 

Daarin kunt u ook  uw opmerkingen en suggesties deponeren. 
 
 
 

 Vereniging Dorpsraad Woubrugge 
 
Spreekuur 
Kinderopvang Snoopy heeft een ruimte beschikbaar gesteld voor onze 
bijeenkomsten. U bent van harte welkom aan de Cornelis Kempenaarlaan 6, van 
10.00 tot 12.00 uur op de volgende donderdagen: 16 april, 21 mei en 18 juni.  
U kunt ons ook mailen op info@dorpsraadwoubrugge.nl’ 
 
Werf leden 
Kent u inwoners van Woubrugge die nog geen lid zijn? Moedig hen aan lid te 
worden! Aanmelden voor het lidmaatschap is heel eenvoudig: stuur naam, adres, e-
mailadres en telefoonnummer aan info@dorpsraadwoubrugge.nl. 
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Nieuwsbrief 
Deze nieuwsbrief sturen wij digitaal naar alle leden en anderen die daarom hebben 
verzocht. Leden zonder emailadres krijgen de nieuwsbrief per post. Kent u anderen 
die de nieuwsbrief ook willen ontvangen? Meld dan op info@dorpsraadwoubrugge.nl. 
 
Voor eerdere nieuwsbrieven zie onze website www.dorpsraadwoubrugge.nl 
U vindt ons ook op Facebook: dorpsraad woubrugge en Twitter: # 
DorpsraadWoubru. 
 
Vrijwillige bijdrage 
Het bestuur voert een zuinig beleid, maar de vereniging heeft toch bepaalde kosten. 
Met vrijwillige bijdragen van € 5,- tot 10,- per gezin kunnen wij die kosten dekken. 
Ons rekeningnummer is NL72RBRB0828910782  t.n.v. Vereniging Dorpsraad 
Woubrugge, Emmalaan 74, 2481BB Woubrugge. 
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